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ABRAÇO AO LAGUINHO  
 Data: 28 de fevereiro de 2016, início às 10h00 

Ed.: Rua Raul Tabajara, Calçadão do Laguinho, Interlagos 
             Venha abraçar nosso Laguinho e deixar sua mensagem  

 
Moradores, entidades sociais e conselheiros gestores do Parque Municipal do 
Laguinho (Jacques Cousteau), em Interlagos, fazem uma manifestação na manhã deste 
domingo (28) pela preservação ambiental da área.  
   O “Laguinho de Interlagos”, como é conhecido, foi criado há 
quase 80 anos e sua área abriga 5 nascentes,  um acervo remanescente de mata 
atlântica, uma fauna rica e variada com mais de 100 aves identificadas e a última 
população de jacaré-do-papo-amarelo em áreas verdes de São Paulo. 
   Desde que foi transformado em parque, pelo Decreto nº 48.758 
de 26 de setembro de 2007, sua administração passou à Secretaria Municipal do 
Verde.  Com as obras de implantação do parque embargadas pelo Ministério Público 
de São Paulo em 2008, a área permanece fechada.  
   Os manifestantes denunciam a degradação ambiental que o 
Parque vem sofrendo desde que 5 galerias de captação de águas pluviais foram 
direcionadas para dentro da área do Parque do Laguinho.  
   O excesso de água, o lixo e outros resíduos estão causando 
alagamentos na área, destruindo margens de córregos, mata ciliar, estruturas internas 
e afetando a qualidade das águas e o habitat das espécies silvestres que frequentam o 
Laguinho. 
   O Parque do Laguinho (Jacques Cousteau) está incluído no 
Programa de Metas 2013-2016 (META 86 – Readequar e requalificar com ações 
prioritárias 34 parques e unidades de conservação municipais), mas, nos últimos 9 
anos não recebeu qualquer obra de manutenção ou preservação da área. 
    O manifesto pede à Municipalidade que deixe de lançar 
contribuições de águas pluviais, lixo e outros resíduos acima da capacidade que o 
Parque do Laguinho pode de absorver. Pede, ainda, que promova a reconstrução das 
estruturas internas danificadas por estas contribuições e execute o desassoreamento 
do lago, recompondo as condições favoráveis à manutenção da fauna, da flora e dos 
recursos hídricos locais.  
 
Contatos e Informações: 
SBI - Sociedade Benfeitores de Interlagos 
MOGAVE – Movimento Garça Vermelha 
Centro Comunitário São Pancrácio – Interkaritas 
Fiscais da Natureza 
Conselheiros da Sociedade Civil do Parque  do Laguinho - Jacques Cousteau 
    
 


